
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva betyr landbruket for Rennebu? 

Nøkkeltall for Rennebu 2016: 

 138 aktive gårdsbruk med 37 700 dekar produktivt jordbruksareal.  

 1 590  dekar korn   

 1 130 melkekyr    

 225 ammekyr og 2 100 øvrige storfe (okser, kviger og kalver)  

 6 575 vinterfora sau og 12 200 lam 

 280 000 kyllinger 

 60 000 kalkuner 

 360 revetisper  

 20 hjort 

 2 godkjente Inn på tunet-gårder 
 

4,1 % av arealet i Rennebu er dyrket jord. 
      

I Rennebu produseres det hvert år: 
Ca 560 tonn korn (fôrkorn) 

 En person spiser 81 kilo brød og kornprodukter i året. 

Ca 8 040 000  liter melk. 

 Et års forbruk til ca. 87 000 personer. 

Ca 360 tonn med storfekjøtt.  

 Et års forbruk til ca. 19 000 personer 

Ca 282 tonn lammekjøtt 

 Et års forbruk til ca. 55 000 personer. 

Ca 700 tonn fjørfekjøtt 

 Et års forbruk til ca. 41 000 personer 

 

Pr. 1.1.2016 hadde Rennebu 2562  innbyggere. 

Kilde: Landbruksdirektoratet og SSB 

Rennebu Bondelag  
 

Foto: Vigleik Stusdal 

 



 

 

 

Sysselsettingstall for landbruket i Rennebu  
 

 Landbruket i Rennebu sysselsetter ca.150 årsverk direkte i sin 

landbruksproduksjon. 

11,3 % av befolkningen i Rennebu er sysselsatt direkte i landbruket.  
 

 Landbruket i Rennebu bidrar med sysselsetting av ca. 345 personer. 

Landbruksproduksjonen i Rennebu krever stor innsats av leverandører og 

videreforedlingsbedrifter. Dette foregår hovedsakelig i regionen og en 

nedbygging av landbruket vil få betydelige konsekvenser også utenfor 

landbruket. 
 

 Landbruket i Rennebu omsetter mat for ca 90 mill. kroner i året.  
 

 Samlet omsetningen i regionen som følge av dette  

utgjør ca 192 mill. kroner. 

Den økte omsetningen hos underleverandørene og foredlingsindustrien samt 

den økte kjøpekraft hos ansatte og eiere tilsier at vi kan gange 

landbruksproduksjonen med 2,25 for å beskrive disse ringvirkningene.  
 

 Landbruket i Rennebu mottar ca 33 mill kroner i støtte for denne 

produksjonen. 

Dette viser at landbruksstøtten ikke bare støtter bøndene men også 

industrien, næringslivet og lokalsamfunnene i Trøndelag. 
 

 Landbruket i Rennebu kjøper arbeidskraft, varer og tjenester i 

distriktet for ca 56 mill. kroner.  
 

(Tall fra Totalkalkylen for Landbruket (NILF 2012) og rapport ”Verdiskaping og sysselsetting i landbruket 

i Trøndelag ” (TFoU 2009) er brukt til beregningene) 

 

Miljø og kulturlandskap 

Storfe- og sauehold står for den viktigste landbruksproduksjonen i kommunen, men 

kornproduksjon og skogsdrift har også stor betydning. Typisk for de lavereliggende 

dalstrøka i fylket er at kornproduksjonen på elveslettene har opplevd en betydelig 

økning de senere åra. Dette har gått på bekostning av husdyrholdet som, med unntak 

av saueholdet, har opplevd reduksjon i antall dyr på beite. Større bruksenheter har 

ført til at mange småbruk er lagt ned. Dette betyr færre bruk med folk i bygdene og 

forfall av verdifulle bygningsmiljøer. På de større bruka har nye krav til 

driftsbygninger ført til at mange gamle bygg er fjernet, mens nye bygninger uten 

tilknytning til den lokale byggeskikken er ført opp. De raske endringene i 

kulturlandskapet fører til at uerstattelige verdier forsvinner foran øynene våre. Det er 

derfor viktig å gjøre oppmerksom på hvilke verdier som befinner i kulturlandskapet 

og hva man kan gjøre for å ta vare på det. Prioritering av områder er viktig i denne 

sammenhengen, siden man i dag ikke har muligheter til å ta vare på alt. 

(red. Fylkesmannes kulturlandskapsrapport) Kontakt: Rennebu Bondelag, Tormod Herre. Mob 916 43 614 

 

www.bondelaget.no 

Uten bønder –  

matlaus trønder! 

 
Rennebu Bondelag 

Landbruk 

Landbruket har avgjørende betydning for kulturlandskapet. Et levende 

kulturlandskap med bygninger en vesentlig ressurs for stedskarakter, historisk 

identitetsfølelse og trivsel. I forhold til satsing på natur- og kulturbasert reiseliv kan 

et velholdt kulturlandskap være avgjørende. 

 

Rennebu har høy andel sysselsatt i primærnæringene (12 %) i forhold til 

landsgjennomsnittet og i forhold til de andre innlandskommunene i Sør-Trøndelag. 

Dette medfører at Rennebu er sårbar overfor endringer i landbrukspolitikken. 

Samarbeidsløsninger vil være viktige for næringa framover. 

 

Kommunens tilrettelegging for hyttebygging har stor betydning for sysselsetting 

innen bygg/anlegg, varehandel og annen service og som inntektsmulighet til 

landbruket. Profilering av Rennebu som hyttekommune og samordning av 

tilbudene blir viktig framover. 

 

Rennebu har rike handverkstradisjoner. Rennebu ønsker å legge til rette for 

kreativitet og etablering av kultur- og naturbasert virksomhet. 

(Utdrag fra kommuneplanen for Rennebu) 

 

Skogbruk 

Produktivt skogareal   265 000 dekar 

Avvirkning 2011    21 000m3 

Dette representerer en omsetning av tømmer på ca. 7,4 mill. kroner som er råstoff 

til treforedlingsindustrien. 


